
JEGYZETEIM

Állatutánzók
45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, ének-zene, tánc-dráma, vizuális kultúra)

A vadon élő állatokat jól ismerik a gyerekek, és könnyen azono-
sulnak velük. Ezt az azonosulást felhasználva tudjuk fejleszteni a 
gyerekek nagymozgásait, finommotorikus készségét. 

Áttekintő vázlat
1.1 Találtam… 45 perc

1.1a Bújj, bújj, medve… 10 perc
1.1b Bújj a medve bundájába... 10 perc
1.1c Csigabiga, gyere ki! 10 perc
1.1d Találtam 15 perc

Összesen:  45 perc

A fejlesztő játékok összefűzve egy tanórában megoldhatók, de 
külön-külön is alkalmazhatjuk bármelyiket más tanegységhez 
kapcsolva vagy szabadidős játékként.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Találtam…

1.1a Bújj, bújj, medve…
A Bújj, bújj, medve… kezdetű magyar népi mondókát (Hirics, Baranya) és 
játékot a gyerekek már biztosan ismerik az óvodából, ezért szívesen el is játsz-
szák. Hasonló kapus játékról van szó, mint a Bújj, bújj, zöld ág: két gyerek kaput 
alkot, és a játékosok egymás kezét fogva elhaladnak a kapu alatt. A dal végén 
„lecsukódik” a kapu: egy gyereket közrefognak a kaput alkotó játékosok, akik 
előre megbeszélik, hogy milyen mackóeledelt választanak. Pl. lépesméz, málna, 
tej, őzhús, borókabogyó. Amikor a kapu lecsapódik, akkor a kapusok megkérdik, 
kihez megy a „medve”. Pl.:
Kihez mész: málnához vagy lépesmézhez? Akit választ, azzal a „medve” új kaput 
alkot. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bújj, bújj, medve – 
magyar népi mondóka, 
Hirics (Baranya)
Tamkó Sirató Károly: 
Késő ősz 
Csigabiga, gyere ki! – 
magyar népi mondóka
Tóth Krisztina: Találtam

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Gyurma, írólap, 
rajzeszköz

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek bújjanak bele 
egy-egy állat „bőrébe”, 
amivel beleélő képessé-
gük, mozgáskészségük és 
finommotorikus mozgá-
suk is fejlődik.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, vershall-
gatás
Mondókázó, énekes, mí-
mes-mozgásos játékok
Gyurmázás, rajzolás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyurma, írólap, rajzesz-
köz

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

10
perc

45
perc
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Vedd figyelembe!
Énekes játékról van szó, a mondóka/dal kottáját másik szövegváltozattal 
megtaláljuk a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

Variáció
A Bújj, bújj, medvét lopakodó játékként is el lehet játszani, amikor a medve csukott 
szemmel a kör közepén áll, a dal végén pedig a rámutatással kiválasztott vadász 
megpróbál a közelébe lopódzni. Ha a medve meghallja a vadász lépteit, rámutat. 
Ha nem hallja meg, és a vadász megérinti a vállát, akkor helyet cserélnek. 

1.1b Bújj a medve bundájába...
Tamkó Sirató Károly: Késő ősz című versét felelgető mondókaként játsz-
szuk, és közben meg is tanulhatjuk! Először a pedagógus olvassa/mondja a 
páratlan sorokat, amire a gyerekek kórusban válaszolnak: „És akkor?”
Másodszor ugyanez a szereposztás, de a gyerekek felállva, a helyükön mímes 
mozgással játsszák el, amiről soronként szó van! 
Végül bújjunk bele mindannyian a medve bundájába, és mozogjunk, járkáljunk 
az erdőben mackósan!
Harmadszor is felolvashatjuk a párbeszédet, de ekkor már gyerek olvassa a szóló 
sorokat is (elsősök között is lehet, hogy valaki már tud ennyire olvasni)!

Variáció
A felelgetőt bármelyik őszi témánál bevethetjük, és mímes játékkal kísérve 
előadhatjuk, ha a gyerekek megtanulták a szöveget. Kiváló óra eleji energetizáló, 
ráhangoló játék.

1.1c Csigabiga gyere ki!
A Csigabiga, gyere ki! kezdetű magyar népi mondóka is jól ismert, de 
könnyen félre is érthető. Ezért tisztázzuk (általában nem tudják a gyerekek), hogy 
nem gyulladt fel a csiga háza, hanem azért csalogatjuk ki a csigát, hogy a magas 
ég legyen a háza, ha szűken érzi magát odabenn!
A mondókához kapcsolhatunk előbb nagymozgásokat, pl. csigavonalban vonu-
lást, ugrálást, akár csigaalakú ugróiskolát is felrajzolhatunk, amin végigugrálnak 
a gyerekek. Ezután a finommotorika mozgásai következnek, pl. gyurmából csiga 
készítése, csigavonal rajzolása. 

10
perc

10
perc
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1.1d Találtam
Tóth Krisztina Találtam című versét eljátszhatjuk úgy, mint a Katalinka 
szállj el kezdetű népdalt: a gyerekek tegyenek úgy, mintha kézbe fognák az adott 
állatot, vagy hajoljanak le hozzá a versszakok első két soránál! A harmadik-negye-
dik sornál váltsanak szerepet, és végezzenek az adott állatra jellemző mozgást:

kiscsiga – hason kúszás
katica – karemelgetés, mintha a szárnyunkat rebbentenénk
egér – összekucorodás, „kuckóba” kuporodás
kiscica – nyúljunk el, mint egy lusta macska
süni – cammogjunk szuszogva, kissé felemelt orral
kiskutya – ugráljunk
gyík – bújjunk el gyorsan, pl. az asztal alá
légy – repkedjünk: karmozgás gyors „szárcsapásokkal” 
giliszta – törzstekergetés
hangyaboly – leguggolunk, ujjainkkal futkározunk a földön
varangy – békaugrálás
kisrigó – szökdécselés, fütyülés (rigóbeszéd)

Második osztályos gyerekek válasszanak ki egy-egy állatot a versből, olvassák el 
a szakaszt, amiben szerepel, majd rajzolják le, ahogy a vers alapján elképzelik!
Első osztályosok csak a rajzot készítsék el!
Mindezt otthoni feladatnak is adhatjuk, ha nem fér bele az órába.
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perc


